
RADA GMINY
Pietrowice Wielkie

t chwala Nr XXXV/345/2018

Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 04 czerwca 2018r.

w sp.awi. szczeg6lowych ze3.d ponorzenla odplatno6ci za pobyt w odrodkech w3pe.cla dl. os6b

: tercnu Ghiny Pi.t.owlc. W.lkle

Na podstawie zrt 18 usl 2 pkl 15. arl.40 usl. 1 ad 41 ust 1 iarl. 42 uslawy z dna 8 marca 1990r

o samorzqdze gmrnnym (leksl jedno ity Dz. U z2117t poz. 1875 z p6in zn.l), w zwiazku z at1.97

ust 1i5 uslawy z dnra 12 matca 20041 o pomocy spolecznel (teksl jednolily Dz U 22017(.paz 1769

z p6zn zm )

Rada Gminy Pietrowice Wielkie

uchwals

s1

Okresla srQ szczegolowe zasady ponoszen a odplalnosci za pobyt w osrodkach wsparcra. kl6re udzielalq

schronren a osobora bezdomnym dla ktorych wlasciwq gmina iest Gm na P elrowice Wielkie

s2

1. Poby,1 w osrodkach wsparcla lesl odplatny. le2eli dochod osoby samolnre gospodarulqcel lub dochod

na osobe w rodzinie pEekracza kMerum dochodowe okreslone w ustawie z dria 12 matca 2AA4 t o

pomocy spolec2nej.

2 Wysokosc odplalnosciza poby,t w osrodku wsparcia okresla zalqcznrk do uchwaly

s3

1 Odplalnosc za pobyt w oarodkach wsparcia uslala sie za kazdy mresrEc kalendarzowy poblu.

2 \y ptzypatlkr gdy poby,t meszkaica n€ obetmuje pelnego miesqca ka endazowego odplalnosc

obhcza sie dzielqc kwolq miesiecznei odplalno6ci przez liczbQ dniw danym miesiqcu r mnozqc Jq przez

llczbe dnr pob,,lu

s4

Wykonanie uchwaly powrerza sq Wojtowr Gminy Plelrowrce Wrelkie

s5
Uchwala wchodzi w zycie po upl),wie 14 dni od dnia ogioszenia w Dzrenniku Urzedowym Wojewddztwa

Slqsklego.

PRZEW z^cY
Aady Grhlny

Heqytl r4d



Zalqcznik do uchwaly
Nr xxXV/345/2018

Rady Gminy Pietrowice Wielki€
z dnia 04.06.2018

Wysokoac odplalnoliciza pobyl w oarodku wsparcia- schronisku dla os6b bezdomnych

Doch6d osoby/rodziny wyta'any w a/a liczonych od wysoko6cr
kMerium dochodowego osoby samolnre gospodarujqcej ub

ra osobe w rcdz.nie olreslonego w uslawie o po.nocy
sPolecznej

Wysokosa odplatnolici w %
liczona od uslaLonego

koszlu pobylu

do 100% bezplaln e

Powyzej 100% 7A%

PRZEWO ACY


